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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 1 marca 2004 r. 

w sprawie zwolnieƒ z obowiàzku z∏o˝enia zabezpieczenia akcyzowego

Na podstawie art. 44 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29,
poz. 257) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla przypadki, tryb
i szczegó∏owy sposób udzielania i cofania zwolnieƒ
z obowiàzku z∏o˝enia zabezpieczenia akcyzowego,
zwanych dalej „zwolnieniem”, oraz wzór wniosku
o udzielenie takiego zwolnienia. 

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stano-
wi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Zwolnienie jest udzielane w przypadku, gdy
podmiot, spe∏niajàcy warunki okreÊlone w art. 44

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Fi-
nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).



ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku ak-
cyzowym, zwanej dalej „ustawà”, do∏àczy do wniosku
o udzielenie zwolnienia nast´pujàce dokumenty:

1) aktualny odpis z rejestru przedsi´biorców w Krajo-
wym Rejestrze Sàdowym albo zaÊwiadczenie
o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej;

2) potwierdzenie zg∏oszenia rejestracyjnego podatni-
ka podatku akcyzowego;

3) zaÊwiadczenie o nadaniu statystycznego numeru
identyfikacyjnego REGON i numeru identyfikacji
podatkowej NIP;

4) zaÊwiadczenie, wydane przez: 

a) naczelnika urz´du skarbowego w∏aÊciwego dla
siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu —
o niezaleganiu przez podmiot w podatkach sta-
nowiàcych dochód bud˝etu paƒstwa,

b) w∏aÊciwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania
podmiotu oddzia∏ Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych — o niezaleganiu przez podmiot ze
sk∏adkami na ubezpieczenia spo∏eczne i zdro-
wotne;

5) zaÊwiadczenie, wydane przez naczelnika urz´du
skarbowego w∏aÊciwego dla siedziby lub miejsca
zamieszkania podmiotu, ˝e podmiot nie naruszy∏
w sposób istotny przepisów podatkowych w okre-
sie ostatnich 3 lat; 

6) pozytywnà opini´ o sytuacji finansowej podmiotu,
wydanà przez bank prowadzàcy jego rachunek
rozliczeniowy;

7) oÊwiadczenie podmiotu, z którego wynika, i˝
w stosunku do podmiotu nie jest prowadzone po-
st´powanie likwidacyjne, uk∏adowe, upad∏oÊcio-
we lub egzekucyjne;

8) zobowiàzanie do zap∏acenia kwoty nale˝nej z tytu-
∏u powstania zobowiàzania podatkowego.

2. Dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3,
nie do∏àcza si´, je˝eli zosta∏y wczeÊniej z∏o˝one
w urz´dzie celnym, do którego jest sk∏adany wniosek,
a dane w nich zawarte sà aktualne. W takim przypad-
ku podmiot powinien wskazaç we wniosku numer
sprawy, przy której z∏o˝ono te dokumenty.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4
lit. a oraz pkt 5, powinny byç sporzàdzone nie wcze-
Êniej ni˝ miesiàc przed datà z∏o˝enia wniosku. Doku-
menty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b oraz pkt 6,
powinny byç sporzàdzone nie wczeÊniej ni˝ 3 miesià-
ce przed datà z∏o˝enia wniosku.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny
byç do∏àczone w orygina∏ach lub uwierzytelnionych
kopiach.

§ 3. 1. Zwolnienie jest wydawane w dwóch egzem-
plarzach, z których jeden jest wydawany podmiotowi,
a drugi jest zatrzymywany przez naczelnika urz´du cel-
nego, który je wyda∏, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Naczelnik urz´du celnego mo˝e wydaç, na uza-
sadniony wniosek, wi´kszà liczb´ egzemplarzy zwol-
nienia. 

3. Zwolnienie mo˝e byç wydane na okres nie d∏u˝-
szy ni˝ 2 lata.

4. Na wniosek podmiotu zwolnienie mo˝e byç
przed∏u˝ane na kolejne okresy nie d∏u˝sze ni˝ 2 lata.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien
okreÊlaç:

1) nazw´ i siedzib´ albo imi´ i nazwisko oraz miejsce
zamieszkania podmiotu;

2) numer i dat´ wydania zwolnienia, o którym mowa
w ust. 1;

3) termin, na jaki zwolnienie ma byç przed∏u˝one.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, nale˝y do-
∏àczyç dokumenty okreÊlone w § 2 ust. 1 pkt 4—7.

7. Do dokumentów, o których mowa w ust. 6, sto-
suje si´ odpowiednio przepisy § 2 ust. 3 i 4.

§ 4. 1. Ze zwolnienia mo˝na korzystaç tylko po
przed∏o˝eniu we w∏aÊciwym urz´dzie celnym orygina-
∏u zwolnienia lub przed∏u˝enia zwolnienia, o którym
mowa w § 3 ust. 1.

2. Naczelnik urz´du celnego, który udzieli∏ zwolnie-
nia, niezw∏ocznie przesy∏a jego kopi´ Dyrektorowi Izby
Celnej w Warszawie. 

3. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie prowadzi wy-
kaz podmiotów zwolnionych z obowiàzku z∏o˝enia za-
bezpieczenia akcyzowego, w sposób zapewniajàcy je-
go bie˝àcà aktualizacj´ i dost´p zainteresowanych or-
ganów celnych do informacji w nim zawartych. 

§ 5. 1. Naczelnik urz´du celnego, który wyda∏ zwol-
nienie, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia,
˝e nastàpi∏o naruszenie warunków okreÊlonych
w art. 44 ust. 2 ustawy, wszczyna post´powanie wyja-
Êniajàce, w trakcie którego mo˝e wezwaç podmiot do
aktualizacji danych zawartych w dokumentach wymie-
nionych w § 2 ust. 1. 

2. Naczelnik urz´du celnego cofa zwolnienie, je˝e-
li w wyniku post´powania wyjaÊniajàcego stwierdzi
naruszenie warunków, o których mowa w ust. 1. 

3. W przypadku cofni´cia zwolnienia podmiot po-
winien niezw∏ocznie zwróciç naczelnikowi urz´du cel-
nego, który wyda∏ zwolnienie, wszystkie posiadane
egzemplarze zwolnienia.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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